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Det er cirka et år siden, at vi for alvor 
 begyndte at snakke om corona-virus. Og 
 senere kom selve virussen også til Danmark, og 
vores liv ændrede sig.

Mange mennesker synes, det er en hård tid. Vi 
kan nemlig ikke arbejde, gå i skole eller hygge os 
sammen, som vi plejer. Og nogle af os kender 
også mennesker, der har været alvorligt syge 
eller endda er døde på grund af corona-virus.

Den gode nyhed er, at vaccinen er kommet 
til Danmark. Der er håb og en mere normal 
 hverdag på vej. Og når hele corona-situationen 
er overstået, kan vi huske tilbage på tiden og 
tænke, at vi klarede den sammen.

Fællesskab er vigtigt
Mange taler om tiden med corona-virus som 
corona-krisen. Det er en svær periode. Den 
slags svære tider har der også været før med 
krig og med andre sygdomme.

”Livet er fyldt med modgang. Og der er 
næsten ikke nogen generation i  historien, 
der er gået gennem livet uden at opleve 
et  voldsomt  tilbageslag. En form for 
 samfundskrise, der har været rigtig hård 
ved deres forventninger til fremtiden,” siger 
Eva Secher Mathiasen, som er psykolog og 

 formand for Dansk Psykolog Forening.
Både i tidligere krisetider og nu i corona- 
tiden har fællesskab været vigtigt, siger 
hun. Det handler om at gøre det til en fælles 
 opgave at håndtere den svære situation.

”Det kan være, at man hjælper hinanden med 
at bekæmpe fjenden, hvis det er i en krigs-
situation. Og det er så det, man husker som 
det vigtigste, når krigen er slut. Man husker, 
at vi var i stand til at samarbejde i fællesskab 
og bekæmpe fjenden.”

I corona-tiden er vi alle med til at ’bekæmpe 
fjenden’ ved at forsøge at undgå at smitte 
hinanden.

”Fællesskabet kan også være, at man  sammen 
sørger for at hjælpe dem, der er mest 
 udsatte. Her i corona-tiden kunne det for 
eksempel være, at man hjalp ældre mennesker 
med at købe ind,” siger Eva Secher Mathiasen.

At betyde noget for andre
Selvom mange har det hårdt i corona-tiden, 
kan der også opstå tanker, der er positive, 
fortæller Eva Secher Mathiasen.

”I hverdagen betyder det meget for os 
 mennesker, at man er vigtig for nogle andre 
og har betydning for noget, der er større end 
én selv. Det kan både være på en arbejdsplads 

eller i skolen, hvor man har en vigtig plads i 
fælles skabet og har en vigtig rolle at spille i 
en gruppe,” siger hun.

Lige nu opdager mange, hvor meget den slags 
egentlig betyder for dem, selvom det måske ikke 
er noget, man normalt lægger mærke til eller 
tænker over.

”Mange mærker meget tydeligt, hvor vigtigt det 
er at betyde noget for andre mennesker, fordi vi 
lige nu ikke kan gøre det, som vi plejer,” siger Eva 
Secher Mathiasen.

Heldigvis er mange børn i forvejen gode til at 
være i kontakt med hinanden i den digitale 
verden.

Vi vil altid huske det
Eva Secher Mathiasen er sikker på, at vi alle vil 
kunne huske corona-tiden i mange, mange år. 
Måske resten af vores liv. Ligesom folk, der har 
oplevet andre svære tider, også vil huske de 
perioder.

”På den måde vil det være en del af vores 
 erindring, at vi klarede noget, der var svært. 
Og det er med til at give os noget styrke. Det 
kan styrke vores fællesskab og give os tillid til, 
at vi kan klare svære ting sammen,” siger Eva 
Secher Mathiasen.

”Vi kan klare svære ting sammen”
Tiden med corona-virus er hård for mange mennesker. Men når det hele er overstået, kan vi se tilbage 
på corona-tiden og tænke, at vi klarede den sammen.

CORONA-VIRUS
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Der var rigtig store temperatur-forskelle i Sydeuropa i sidste uge. Mens man i Grækenland havde 
solskin og temperaturer på op til 26 grader, var der snevejr og minusgrader i Spanien. Kilde: TV 2

Et voldsomt tilbageslag: Andre generationer 
har eksempelvis oplevet andre sygdomme, eller 
at Danmark var besat under 2. verdenskrig. Der 
fi ndes mange former for kriser, som kan påvirke 
samfundet, økonomien og sundheden. Kriserne 
er ikke ens, men de kan give os mennesker nogle 
negative tanker, som vi skal håndtere.

Hvad betyder det?

Gør noget ved de 
 negative tanker

Her er Eva Secher Mathiasens råd til dig, 
hvis du har mange negative tanker:

•  ”Sørg for at bevæge dig og få kroppen i 
gang. Det har hovedet også godt af.”

•  ”Sørg for at spise sundt, og giv kroppen 
noget god benzin.”

•  ”Sørg for at få sovet godt. Det er faktisk 
noget af det bedste, man kan gøre, hvis 
tankerne driller.”

•  ”Fyld hovedet med noget andet. Det 
kan både være bøger, spil eller kreative 
opgaver. Det kan hjælpe at fylde hovedet 
med noget, som man hygger sig med.”

•  ”Snak med dem, du holder af. Det hjælper 
at tale med nogen, man stoler på.”
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Hvad har du fået ud af corona-situationen?
Jeg har tænkt lidt mere over de ting, jeg normalt 
tager for givet. For eksempel hvor godt jeg kan lide at 
gå i skole. Det er ting, som man lige pludselig savner. 
Og så kan man sætte mere pris på de ting, som man 
måske ellers ikke lægger mærke til. Mange føler sig 
måske trætte af at gå i skole. Men når man så lige 
pludselig ikke må, så kan man godt komme til at savne 
det og opdage, at det faktisk er ret fedt alligevel.

Mia Emilie Persson
Deltager i ’Den store bagedyst’ i 2019
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Hvad har du fået ud af corona-situationen?
Jeg har faktisk fundet ud af, hvor vigtige mine venner og familie 
er for mig. Og at det er ligegyldigt, hvor stor succes jeg har på 
mit arbejde, hvis ikke jeg har mine venner og min familie at dele 
det med. Jeg har været heldig, for mit arbejde har stadig kunnet 
fortsætte, og det går rigtig godt. Men jeg har fundet ud af, at det 
ikke er arbejdet, der gør mig sådan grund-glad. 

Sofie Østergaard
Tv- og radiovært
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Hvad har du fået ud af corona-situationen?
Jeg er begyndt at læse rigtig mange bøger. 
 Efterhånden læser jeg fl ere bøger, end jeg ser Netfl ix, 
faktisk. Det er nok, fordi jeg har mere tid. Det kræver 
nogle gange lidt mere at læse en bog, end det gør at 
se fjernsyn. Tidligere kunne jeg godt komme sent hjem 
og være helt udmattet efter at have været ude til alle 
mulige events. Og så sætter man Netfl ix på. Men nu 
har jeg mere tid og er ikke så slidt i  hovedet, og så er 
en bog mere passende. Det synes jeg er en bonus-ting 
ved corona.

Rasmus Kolbe  Lakserytteren
Youtuber og tegner

Eva Secher Mathiasen
Formand for Dansk 
Psykolog Forening

Hvad har du fået ud 
af corona-situationen? 
Svar i Børneavisens app.
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